
اجلواب هو من صفات الفعلية  إذا كان اهللا يرضى والرضى من صفاته فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ 

؛ إذ أن كوا تقع لسبب يدل على أا كانت مبشيئة  ألن كل صفة هللا تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية

أن كل صفة من  ك:؛ فالقاعدة عند فعلية وهكذاوالنزول صفة ، والغضب صفة فعلية  ، ؛ فالرضاء صفة فعلية اهللا

؛ هذا هو القول الذي ندين اهللا به أن  ألا قبل وجود السبب غري موجودة ؛ صفات اهللا تكون لسبب فهي فعلية

 ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ، ويكره وحيب حقيقة ال جمازا واهللا أعلم . اهللا عزوجل يرضى ويغضب

ة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما حرمت عليكم الميت

أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا 

اإلسالم  من دينكم فال تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

؛ قال  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن اهللا غفور رحيم ))

أحلت لكم بهيمة األنعام إال  حرمت عليكم الميتة والدم )) هذا بيان لقوله تعالى: (( ((اهللا تبارك وتعاىل: 

وإذا حللتم  ((، يقول اهللا عزوجل:  ات اليت قبلهاإذا نكمل فوائد اآلي  فوائد بقيت ؟ما يتلى عليكم )) 

غير محلي الصيد  ((وهذا كاملستثىن من قوله:  فاصطادوا )) ((؛  حرامإذا حللتم أي من اإل فاصطادوا ))

 ؛ وهل املراد احلل كله أو بعضه ن اإلنسان إذا حل فإنه حيل له الصيدأيستفاد من هذه اجلملة:  . وأنتم حرم ))

؛ ألنه إذا حل التحلل األول جاز له الصيد وجاز له مجيع حمظورات اإلحرام  السنة أن املراد احلل بعضه؟ بينت 

ومن فوائد اآلية  يكون فيه نوع من اإلمجال وبينت السنة . إذا حللتم )) ((؛ وعلى هذا فقوله:  إال النساء

فإن قال قائل:  . عروفة يف كتب أهل العلموقد بينت السنة أنه حلل الصيد شروطا م ، الكرمية: ذكرنا حل الصيد

ألنه إذا ورد األمر بعد النهي فإنه  :نقول مباح مع أنه أمر كيف يكون ذلك ؟ ذكرمت أن االصطياد بعد احلل

؛ والفرق بني قولني: أنه إذا  ؛ وقيل: إن األمر بعد النهي رفع للنهي لإلباحة ؛ هذا الذي عليه أكثر األصوليني

؛ وإذا قلنا إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به  ة صار الشيء الذي أمر به مباحا فقطقلنا إنه لإلباح

؛ أما الذين قالوا إن األمر بعد النهي لإلباحة فقالوا إنه ملا  ؛ ولكل من القولني وجه على ما كان عليه قبل النهي

تحب فإنه ينسخه ائيا مث يرجع األمر ورد النهي على اإلباحة نسخها ائيا حىت ولو كان النهي عن شيء مس

؛ وأما الذين قالوا إن األمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا إنه ملا ورد النهي عن  بعد النهي فيكون معناه اإلباحة

؛ فلننظر اآلن هل من قبل  شيء صار منهيا عنه فإذا رفع النهي وجب أن يبقى املنهي عنه على ما كان عليه

؛  ن حل من إحرامه أن يأخذ البندق من أجل أن يصيد الصيد ؟ ال، ال أحد يقول بذلكيسن لكل إنسا :نقول

فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا  ((؛ أما قوله تعاىل يف اجلمعة:  لكن يباح له



الثاين ـ الذي يقول ؛ وعلى القول  ألن طلب الرزق أمر مستحب؛ فهذا األمر يكون لالستحباب  واذكروا اهللا ))

؛  ، نظم القواعد وهو أنه لرفع النهي ؛ واألقرب ما ذكرناه يف النظم إن األمر بعد النهي لإلباحة ـ يكون مباحا

   " خذ به تفي " وهلذا قلنا

   قول لرفع النهي خذ به تفي      واألمر بعد النهي للحل وفي                       

 ؛ لقوله أنه جيب على اإلنسان العدل حىت مع خصمه ومن أساء إليه اآلية الكرمية:ومن فوائد  فهذا هو األقرب .

ولو كان اإلنسان مبغضا له ولو كان قد  الغري ؛ من فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز االعتداء على نعم خطأ : 

فمن اعتدى عليكم  ((تعاىل:  كما قال اهللا،  ؛ فأما إذا عامله مبثل ما عامله به فهذا ال بأس به  سده عن الطاعة

، ومحل النفس على  ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من اتباع اهلوى . فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ))

؛ ألن العادة والطبيعة من اإلنسان إذا أبغض شخصا فإنه يعامله بالعدوان والشدة  العدوان عند العداوة والبغضاء

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل ما وقع من قريش  ؛ فحذر اهللا عزوجل من ذلك . األنه حتمله نفسه على هذ

إن  ((وسواء كانت القراءة بكسر اهلمزة:  أن صدوكم عن المسجد الحرام )) ((؛ لقوله:  يف غزوة احلديبية

وإن كانت بالكسر ففيها إشكال ألن املائدة  ، بفتحها فال إشكال فيما سبق ت؛ فإن كان أو بفتحها صدوكم ))

قلنا يف اآلية و ،  ؛ ولكن يكون املعىن: إن تكرر الصد عن املسجد احلرام على الفرض والتقدير نزلت بعد احلديبية

هنا للتعليل يعين ال حيملكم بغضهم من أجل  " أن" وهذه ال إشكال فيها ألن  أن صدوكم )) ((قراءتان: 

 وال يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أن تعتدوا ((؛ لكن الذي فيه إشكال  رام أن تعتدواصدكم عن املسجد احل

أن معىن اآلية إن تكرر  :؛ فيقال يف اجلواب عن ذلك ؟ للمستقبل هذا شرط والشرط يكون أيش :فيقال ))

؛  سجد احلرامومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات حرمة امل أو إن فرض أن يصدوكم فال تعتدوا .، صدهم إياكم 

أن قول النيب صلى  عن المسجد الحرام )) ((استدل بعض العلماء بقوله:  عن المسجد الحرام )) ((لقوله: 

؛  ضعيف الصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف يشمل مجيع حدود احلرم كلما  حدود احلرماهللا عليه وسلم يف ت

؛ ألنا  املراد باملسجد احلرام هنا ما كان داخل حدود احلرم أننا ال نسلم أن :ولكن هذا االستدالل فيه نظر، أوال

؟ هل أرادوا أن يدخلوا إىل حدود احلرم فقط ؟ أو أن  لو سئلنا ماذا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه

 عىن أنه ذكر أعلى ما يصدوم عنه وهو الوصول إىلامل؛ فيكون  يصلوا إىل مسجد الكعبة ؟ الثاين بالشك

مادام هناك دليل صريح واضح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن  :؛ ثانيا أن نقول املسجد الذي فيه الكعبة

صالة في هذا أفضل من ألف صالة فيما  (املراد مبا فيه التضعيف هو مسجد الكعبة كما يف صحيح مسلم: 

حاجة إىل أن نتأول النصوص  مادام عندنا شيء صريح يف هذا فال سواه من المساجد إال مسجد الكعبة )



وتعاونوا على البر  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب التعاون على الرب والتقوى على ما فهمناه .

وهل هذا متوقف على االستعانة الغري بك أو مطلقا ؟ اآلية عامة مطلقا سواء طلب منك املعونة أم  )) والتقوى

؛ من أين تؤخذ  ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على الرب والتقوى . رب والتقوى؛ فيجب عليك أن تعني على ال ال

، يعين أمرنا بالتعاون عليه ففعل  يه من باب أوىلف؛ ألنه إذا أمر بالتعاون عليه فاألمر  ؟ احلث على الرب والتقوى

وال تعاونوا على  ((؛ لقوله:  عدوانومن فوائد اآلية الكرمية: النهي عن التعاون على اإلمث وال الرب من باب أوىل .

هل من املعونة على اإلمث  ؛ فال تعينه على اإلمث والعدوان . وسواء طلب منك املعونة أم ال اإلثم والعدوان ))

هل من املعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله  والعدوان أن يأجر اإلنسان بيته ملن يصنع فيه اخلمر ؟ نعم .

، وأن  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا ؛ وهذه قاعدة عامة وهلا فروع كثرية جدا . عميف احملرمات ؟ ن

ومن فوائد  . واتقوا اهللا )) (( :؛ لقوله بعد ما أمر ما أمر به وى عما ى عنه خمالفة ما ذكر مناقض لتقوى اهللا

مث قال اهللا   . إن اهللا شديد العقاب )) ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: شدة عقاب اهللا عزوجل والتحذير من خمالفته

؛ والفاعل  هذا فعل مبين ملا مل يسم فاعله حرمت )) (( )) ...الدم الميتة و  حرمت عليكم ((تبارك وتعاىل: 

ويف سورة البقرة والنحل:  )) حرمت((  :فإن قال قائل: قال هنا ؛ فحذف الفاعل للعلم به . من ؟ اهللا عزوجل

فاجلواب  فنسب التحرمي إىل اهللا صراحة فلماذا اختلف التعبري ؟ )) إنما حرم((  حرم عليكم الميتة ))إنما  ((

اهللا عزوجل،  من ؟ كالم ؛ ألا كالم ؛ الوجه األول: أن بالغة القرآن ال ميكن أن يدركها كل الناس من وجهني

؛ وعلى هذا  القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا ؛ فبالغة واهللا تعاىل ال حنيط به علما ال يف ذاته وال يف صفاته

ونقول إن اهللا عزوجل عرب هناك أضاف الفعل  ، التقدير أو على هذا اجلواب جيب اإلمساك عن مثل هذه األمور

أما الوجه  ؛ وبذلك ميسك كل مؤمن عن حماولة التكلف يف الفرق . إىل نفسه وهنا عرب حبرم وهذا أمر فوق عقولنا

؛ فكأنه قال ما حرم إال هذا  ألنه بصيغة احلصر يف أمور أربعة إنما حرم )) ((أن يقال: هناك قال:  الثاين فيمكن

فقال ما حرم إال  ما جعل اهللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام )) ((خالفا ملا حرمتم أنتم يف اجلاهلية 

امليتة هنا  حرمت عليكم الميتة )) (( اف فقط .هذا إظهارا لفضله عزوجل وأنه مل حيرم على الناس إال أربعة أصن

 ؛ وامليتة هي ما مات على حتف أنفه أو ذكي على وجه غري شرعي لبيان احلقيقة يعين كل ميتة فهي حرام " أل" 

؛  وجه الشرعيال؛ أو بفعل فاعل لكن على غري  ، ما مات حتف على أنفه يعين بدون فعل فاعل ؛ هذه امليتة

نقول هذه  ، ؛ وإذا دق عنقها شخص فماتت نقول هذه ماتت حتف أنفه ، لبهيمة وماتتفمثال إذا مرضت ا

أحل لكم صيد البحر  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  ؛ يستثىن من امليتة ميتة البحر فإا ليست حبرام ذكاة غري شرعية

 (ويف حديث عبد اهللا بن عمر:  صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا ) (قال عبد اهللا بن عباس:  وطعامه ))



، واجلراد ليس  ويستثىن اجلراد كما يف حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان الجراد والحوت )

؛ ملاذا ؟ أوال ألن األمر بتذكيته أو اإللزام بتذكيته إلزام مبا ال  ، اجلراد ال يعيش إال يف الرب لكن ميتته حالل حبريا

؛ فلذلك  ؟ وثانيا: أنه ليس فيها دم حيتاج إىل استخراجه هاستطيع أن ميسك كل جرادة ويذحب؛ من ي ميكن

قوله وهو ؛  ؛ لكن هناك دليل على جناستها نقول ال يلزم هل يلزم من حترمي امليتة أن تكون جنسة ؟ أحلت .

أو لحم  مسفوحا دما قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو ((تعاىل: 

" ، و الدم هنا مطلق والدم )) (( ؛ إذا يستثىن من امليتات اجلراد وميتة البحر . أي ما ذكر خنزير فإنه رجس ))

؛ ولكنه قيد يف سورة األنعام بالدم املسفوح احرتازا من الدم الذي يبقى يف العروق بعد  فيه لبيان احلقيقة" أل 

حلرام هو الدم املسفوح الذي خيرج عند الذكاة أو خيرج عند فسخ العرق أو ما أشبه ا ، ؛ فإنه ليس حبرام التذكية

 ؟ وال يبالون ا ويقولون كيف حترمون ما قتله اهللا وال حترمون ما قتلتموه ت؛ وكانوا يف اجلاهلية يأكلون امليتا ذلك

؛  عرق ناقته وميصه فحرمه اهللا عزوجلد اإلنسان ص، يف ، الدم املسفوح ؛ وكانوا أيضا يأكلون الدم يعين بالذكاة

، الدم الذي  ال حترم ، الكلى ، الطحال ال حيرم ؛ وعلى هذا فالكبد ال حيرم الدم يقيد هذا بالدم املسفوح قيدي

 ((الثاين:  ؛ ألن الدم قيده اهللا تعاىل باملسفوح . ، الدم الذي يبقى يف العروق ال حيرم يكون يف القلب ال حيرم

؛  من شأنه أن يأكل القاذورات واحلشرات وما أشبههاخبيث ؛ واخلنزيز معروف حيوان  حرام )) لحم الخنزير

؛ وهلذا ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن  طبيعته ، والذي يتغذى به يكتسب من  وهو أيضا معروف بعدم الغرية

، وأن  طبيعتها االعتداء ؛ ألن ذوات األنياب واملخالف من كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري

؛ كذلك أيضا حلم اخلنزير يقولون ومشهور إنه  عنها لئال يتأثر اإلنسان بغذائه منها ت؛ فلذلك ي تفرس غريها

؛ واملراد به هنا ما ذكر اسم غري  اإلهالل يف األصل رفع الصوت ما أهل لغير اهللا به )) ((الرابع:  قليل الغرية .

،  ، باسم النيب ، باسم الويل الفالين ، باسم الرئيس الفالينر ، باسم عزي باسم املسيحاهللا عليه مثل أن يقول: 

املنخنقة بنفسها واملخنوقة  والمنخنقة )) (( ؛ إذا ذبح على اسم غري اهللا فإنه حرام . ، بأي اسم باسم جربيل

؛ أو تدخل  ضيق عليها حىت تنخنق؛ املنخنقة بنفسها مثل أن جتر احلبل القالدة اليت برقبتها مث ت بفعل الفاعل

؛  إخراجه فتنخنقرأسها كما قال بعض السلف تدخل رأسها بني غصنني من أغصان الشجرة مث تعجز عن 

، املختنقة بفعل الفاعل يعين لو أن إنسانا أمسكها وضم رقبتها حىت  واملنخنقةنقة توالصحيح أنه يشمل املخ

؛ إذا املنخنقة هي  ؛ فهي شاملة هلذا وهذا تسمى خمتنقةكان هذه الصحيح أا تدخل يف املنخنقة وإن  فماتت 

،  وهو الضرب الشديد حىت متوت ، من الوقذ والموقوذة )) (( امليتة باخلنق سواء بفعل نفسها أو بفعل فاعل .

، هذه أيضا ال  يأيت إنسان مثال يضرب البهيمة ضربا شديدا فتموت إما بعصا وإما حبجر وإما حببل أو بغري ذلك



شيء عال سواء كان  عال ، الساقطة من ، الساقطة منالساقطة من عال والمتردية )) (( حتل ألا موقوذة .

؛ فاملرتدية هذه حرام ألا متوت بغري ذكاة  ، واملرتدية من فم البئر إىل أسفله مرتدية من أسفل من فوق مرتديا

؛ ألن  ؛ وهي اليت تناطحت مع أختها حىت قتلتها املنطوحة :لة أيفعو املفعيلة مبعىن  والنطيحة )) (( شرعية .

ما أكل السبع كالذئب  وما أكل السبع إال ما ذكيتم )) (( . هذا املوت ليس بفعل فاعل ممن تصح ذكاته

وما أكل  ((وقوله:  ؛ فاملراد بالسبع هنا كل ما يعتدي على البهائم ويأكلها . والكلب واألسد وما أشبه ذلك

إذا قيل لك كيف ما أكل السبع ؟ ما أكل السبع كيف يستخرج من بطنه ؟ يقال: املعىن ما قتله  السبع ))

من احملرمات: عزوجل ننظر اآلن كم عد اهللا  . إال ما ذكيتم )) ((أو ما شرع يف أكله  ، هذا معىن اآلية ليأكله

 ، وما أكل السبع ، والنطيحة ، واملرتدية ، واملوقوذة نخنقة، وامل ، وما أهل لغري اهللا به ، وحلم اخلنزير ، والدم امليتة

يعود على  إال ما ذكيتم )) ((قوله:  يف؛ هذه التسعة هل االستثناء  ، العاشر: وما ذبح على النصب ؛ تسعة

؛ حلم  ألا قد ماتت انتهت ؛ ؛ ألن امليتة ال ميكن أن تذكي ؟ على بعضها قطعا أو على بعضها؟ التسع كلها 

؛ ما أهل لغري اهللا به أيضا ال ميكن أن حتله الذكاة اللهم إال أن يدركه  اخلنزير كذلك ال ميكن أن حتله الذكاة

مث  ، باسم املسيح :مثل أن يسمع إنسانا يذبح شاة يقول، اإلنسان قبل موته من غري الذي ذكر اسم اهللا عليه 

؛ لكن إذا كان قد قطع األوداج فإنه يعترب يف  اآلية ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته قبل أن ميوت فهذا يدخل يف

املنخنقة واملوقوذة واملرتدية  :؛ إذا يبتدئ ما يف االستثناء من قوله حكم امليت فال ميكن أن تأيت عليه الذكاة بعده

سبع  ؛ ما أكل ال ؛ املرتدية كذلك ؛ النطيحة رمبا تدركها قبل أن متوت ؛ كم ؟ مخسة والنطيحة وما أكل السبع

فإذا قال قائل: مباذا تكون تذكية هذه األشياء اليت  ؛ املوقوذة كذلك ميكن أن تدركها قبل أن متوت . كذلك

أو  ، أو بقطع الودجني ، التذكية تكون بقطع احللقوم واملري :نقول ؟ ، مباذا تكون التذكية أصاا سبب املوت

وأرجح األقوال أن التذكية حتصل بقطع  ؛ العلماءأو بقطع األربعة على خالف بني  ، بقطع ثالثة من أربعة

. فما مها الودجان ؟ العروق الغليظة  وأن من كماهلا قطع حلقوم املري أيضا ، ، هذا أرجح األقوال الودجني

ا عندكم يف مصر ؟ هي الودجني ذا اللفظ ؟ أي نعم ؛ امسه، أيش  تسمون أيش يا أمحد ؛ احمليطة باحللقوم

ونحن أقرب  ((وردان اللغة واسعة أنه  والعريب؛ وعندكم ؟ الوردان ؛ أقرب ما يكون للقرآن  وعندنا ؟ جالميد

لكن ما عالمة  . ؛ على كل حال إذا أدركها وقطع أوداجها قبل أن متوت فهذه تذكية إليه من حبل الوريد ))

تشرتط احلركة ؟ أكثر العلماء  أو ال؟ هل البد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها أو أذا أو ذنبها  ؟ املوت

؛ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:  ألنك إذا ذحبتها ومل تتحرك معناها أا ماتت ؛ البد أن تتحرك :يقول

؛ ألن احليوان إذا مات انقلب دمه إىل أسود وانتقل  احلار األمحر املسول،  عالمة احلياة أن خيرج منها الدم السائل



؛ فيقول رمحه اهللا إنه إذا خرج منه الدم األمحر  عند ذحبه كما يسري  ما يسري لطوأيضا جت ، الربودة من احلرارة إىل

، فيكون قد أغمي  ألا قد ال تتحرك لشدة ما نزل ا ؛ احلار الذي يسيل فإا حتل سواء حتركت أم مل تتحرك

، أنه مىت  الصحيح إليه الشيخ رمحه اهللا هو ؛ وما ذهب عليها مثال ما تتحرك ال بعينها وال برجلها وال بذنبها

؛  يعين ما ذبح على األصنام وما ذبح على النصب )) (( خرج منها الدم األمحر احلار اجلاري فهي مذكاة .

ألن األول ما  وما أهل لغير اهللا به )) ((، وهذا غري قوله:  ؛ وهذا شرك وكانوا يذحبون على األصنام تقربا هلا

، يكون  أن هذا يكون ما ذبح على الصنم ،  عليه سواء كان أمام صنم أو غائبا عن الصنماهللاغري ذكر اسم 

يعين وحرم عليكم أن  وأن تستقسموا باألزالم )) ((وجل:  مث قال عز . الصنم بني يديه ويذبح هلذا الصنم

باألزالم يريد به املستقسم أن ؛ ألن االستقسام  ؛ ووجه الصلة بني هذه املسألة وما قبلها ظاهر تستقسموا باألزالم

 ما معىن االستقسام باألزالم ؟ يصل إىل ما خري له وكذلك هنا يف املطعومات يريد أن يتناول ما هو خري له .

؛ وكانوا يف  ، فهو يشبه يف الدين اإلسالمي االستخارة االستقسام طلب القسم يعين طلب ما يقسم اهللا لك

؛ يستقسم ا  مل يتبني له وجه الصواب استقسم باألزالم مجع زمل وهي األقداحاجلاهلية إذا أراد أحدهم األمر و 

خيلط بينها مث خيرج  ومث يضعها يف كيس أو حنوها  ؛ ، والثالث ما فيه شيء : افعل ، ال تفعل فيكتب عليها

ا جيعلون الثالث ؛ وهم إمن وإن خرج الثالث أعاد ، وإن خرج ال تفعل مل يفعل ، ، إن خرج افعل فعل واحدا منها

لكن جيعلون  الذي ليس فيه افعل وال تفعل من أجل أن يطول االستقسام ألنه لو كان شيئني خلرج يف أول مرة

 ذلكم فسق )) (( ((قال اهللا تعاىل:  الثالث من أجل أن يتأخر االستقسام لعلهم يرجحون شيئا على اآلخر .

األزالم ؟ القاعدة أنه إذا أمكن أن يعود االسم اإلشارة أو ، أو االستقسام ب املشار إليه كل ما سبق ذلكم ))

، ومنه قوهلم:  اخلروج عن الطاعة :الفسق معناه فسق )) ((وقوله:  . الضمري إىل كل ما سبق فهو حممول عليه

مث  ؛ كذلك اخلارج عن الطاعة فاسق خارج عما جيب أن يكون عليه . ن قشرهامإذا خرجت  ، فسقت الثمرة

 (( اليوم )) ، أمتوا ؟ احلضوري هنا للعهد" أل "  اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) ((وجل:  عزقال اهللا 

ألن ؛ يعين يئسوا من أن يغريوه أو يبدلوه  يئس الذين كفروا من دينكم )) ((هذه اآلية  هنزلت في الذي يعين

خلشية اآلن إىل األنه ال داعي  خشون ))فال تخشوهم وا (( .ظهر  ـ واحلمد هللا ـ انتشر وبان والدين اإلسالم 

؛ واخلشية هي اخلوف الناتج عن  مادام دينكم قد ظهر ويئس هؤالء الكفار أن يقضوا عليه فال ختشوهم واخشون

قال أهل العلم والفرق بني اخلشية  إنما يخشى اهللا من عباده العلماء )) ((، دليل ذلك قوله تعاىل:  علم

واخلوف ال يلزم أن يكون عن علم ؛ ثانيا: أن اخلشية تكون من عظم  ، واخلوف: أن اخلشية تكون عن علم

؛ واخلوف ال تدل على عظم املخوف وإمنا تدل  املخشي وإن كان اخلاشي قويا لكن املخشي يكون أقوى منه



 ف يدل على ضعف اخلائف أمام من خياف منه وإن مل يكن قويا، اخلو  ؛ وهذا فرق واضح على ضعف اخلائف

؛ لكن الذي خيشى  ؛ فالطفل الذي له أربع سنني خياف من الطفل الذي له مثان سنوات مع أن الثاين ضعيف

العهد  (( اليوم )) اليوم أكملت لكم دينكم )) (( من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال إنه خاشع .

ألنه ؛  ليس املعىن أنين أمتمت شرائع، و  أي جعلته كامال اليوم أكملت لكم دينكم )) ((؛  هنا أيضا للحضوري

 ((أي ما تدينون اهللا به من العبادة  أكملت لكم دينكم )) ((؛ وقوله:  نزل بعد هذه اآلية شيء من الشرائع

 ((؛  نه ليس فيه نقص؛ ومعىن إمتامها أ اليت هي إكمال الدين وهي أكرب النعم نعمتي )) وأتممت عليكم

رضيت لكم اإلسالم الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم دينا تدينون اهللا به  ورضيت لكم اإلسالم دينا ))

فمن  ((مث قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا قال عودا على ما ابتدأ اآلية:  . فال تتخذوا دينا سواه

؛ وأصل اضطر أصلها اضرت فقلبت التاء  اضطر مبعىن أصابته الضرورة اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم ))

، وامسع إىل قول الرسول عليه  املخمصة ااعة ((في مخمصة ))؛  طاء لعلة تصريفية معروفة يف علم الصرف

أي تذهب  لو أنكم توكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا ) (الصالة والسالم: 

أي غري مائل  غير متجانف إلثم )) (( ؛ إذا خممصة أي جماعة . وتروح بطانا ) (احا مخاصا أي جائعة صب

 ((يغفر له ؛ وهذا أعين قوله: ف فإن اهللا غفور رحيم )) ((إلمث وال مريد له لكن للضرورة أكل من هذه احملرمات 

فمن اضطر غير باغ وال  ((بقتني: يفسر قوله يف اآليتني سا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم ))

أي معتد يريد  وال عاد )) ((؛  أي غري مريد هلذه احملرمات بل أجلأته الضرورة هلا غير باغ )) ((فقوله:  عاد ))

  . ؛  ويف اآلية فوائد كثرية نذكرها إن شاء اهللا يف درس آخر فإن اهللا غفور رحيم )) ((اإلمث 

  للعهد احلضوري ؟" اليت  أل ما معىن " السائل :

بعد اسم اإلشارة  " أل" ، ومن ضوابطها أن كل  وقتك اآلن :اليت للحضوري هي اليت تعين " أل" الشيخ : 

  ؛ فهي للعهد احلضوري . ، هذا املكان ، هذا املسجد للحضور: هذا الرجل

  " اليت للعهد الذهين والذكري ؟ أل ما معىن " السائل :

، معلوم أن املراد بالقاضي  علم بالذهن مثل أن تقول: ذهبت مع خصمي إىل القاضيالذهين معناها ما الشيخ : 

كما  ((تشري إىل شيء مذكور مثل قوله تعاىل: " أل " أما العهد الذكري فأن تكون  الذي حيكم بني الناس .

  . ))أرسلنا إلى فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول 

  هل يدخل فيه الدم  ؟ إال ما يتلى عليكم ))... (( ما معىن االستثناء يف قوله تعاىل:  السائل :



، اخلنزير ليس  ؛ الدم من يمة األنعام لكن ال يدخل فيه اخلنزير إال ما يتلى عليكم )) ((بيان لقوله: الشيخ : 

  . هيمة األنعام ))ب ((؛ وعلى هذا فيكون بيانا ملا ميكن البيان من قوله:  من يمة األنعام

  

  ؟  حرمت عليكم الميتة )) ((هل دم امليتة جنس لقوله تعاىل:  السائل :

، هل اإلنسان يؤكل حىت يدخل دمه يف  دم اإلنسان غري ، أي نعم الدم الذي من غري اإلنسان، ال الالشيخ : 

  ؛ أجب ؟  ؟ ال هذا

  ؛  ال يؤكل السائل :

   لو اضطر حيل أو ال حيل ؟ أجب يا أخي ؟ولو اضطر اإلنسان إىل ذلك ؟ الشيخ : 

  ال حيل ؛   السائل :

  ؛ توافقونه على هذا ؟  ولو كان مضطر ؟ ولو كان مضطرالشيخ : 

   ال الطالب :

كل ومعه مصاحب له يستطيع أن يذكيه األ، يعين معناه إذا كان إنسان يف سفر واضطر إىل  ال توافقونالشيخ : 

  ؛   ما جئنا إىل امليت اآلن؛ ال ، قلنا امليت يأكله ؟ الو 

  نوافقه ؛ إذا كان حيا الطالب :

؛ هذا ما فيها  ، أن تقتل إنسانا لتحيي نفسك ، هذا باإلمجاع ال جيوزتوافقه ؟ صحيح إذا كان حيا الشيخ : 

لقول  ؛ ؛ لكن إذا كان ميتا فاملشهور عندنا يعين يف املذهب احلنابلة أنه ال جيوز أكله حىت وإن كان ميتا إشكال

منه،  مجاعة أنا أموت إذا ما آكل : يافإذا قال كسر عظم الميت ككسره حيا ) النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

 ؛ وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه جيوز للحي أن يأكل امليت عند الضرورة قلنا ولتمت هذا أجلك

   أن حرمة احلي أعظم من حرمة امليت .ب؛ وعللوا ذلك 

  هل عض السبع للصيد أو يمة األنعام يعترب ذكاة شرعية ؟ :السائل 

،  ؛ وهلذا قال العلماء إذا قطع السبع األوداج أو األوداج مع احللقوم املري على رأي أو قطع حشوته الالشيخ : 

وما  ((ألن اآلية عامة  ؛ ؛ لكن فيه نظر فهذا يف حكم امليت ال ينفع فيه التذكية، حشوته يعين أمعائه ومعدته 

  أكل السبع إال ما ذكيتم )) .

وال الهدي  ((مث عطف عليها قوله:  ))... يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا  ((يف قوله تعاىل:  السائل :

  فهل العطف هنا يدل على أن هذه األخرية ليست من شعائر اهللا ؟ وال القالئد ))



ال يدل على أن الصالة  على الصلوات والصالة والوسطى )) حافظوا ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  الالشيخ : 

  ؛ لكن قد يعطف اخلاص على العام للعناية به . ليست من الصلواتالوسطى 

يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

أمسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه واتقوا اهللا إن اهللا سريع مكلبين تعلمونهن مما علمكم اهللا فكلوا مما 

   إال ما يتلى عليكم )) ((؛ سبق أن اهللا تعاىل بني املبهم يف قوله:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . الحساب ))

   وأا كم ؟الشيخ : 

  ؛  تسعة الطالب :

وما أهل لغير اهللا به والمنخنقة والموقوذة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  ((اقرأ الشيخ : 

  ؟ عشرة . كم  والمتردية والمطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب ))

  ما هي امليتة شرعا ؟الشيخ : 

  ؛ ما مات حتف أنفسه بنفسها أو بفعل فاعلالطالب :

  ولو كان الفاعل هو اهللا فهي ميتة .حىت ولو كان الفاعل هو اهللا ؟ إذا ماتت بغري فعل فاعل الشيخ : 

  أو ذكي ذكاة غري شرعية . على وجه غري شرعي ، ما مات حتف أنفهالطالب :

   هل يستثىن من امليتة شيء ؟الشيخ : 

  يستثىن السمك واجلراد .الطالب :

   الدليل على استثناء السمك ؟الشيخ : 

  ؛  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم الطالب :

   ، من القرآن ، الالشيخ : 

  قول اهللا تعاىل يف البحر : طعامه حل لكم ؛ الطالب :

  ال يا أخي القرآن ما يروى باملعىن جزاك اهللا خريا ؛ الشيخ : 

   أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم )) (( الطالب :

  أحسنت .الشيخ : 

  ما وجه الداللة يف اآلية ؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم )) ((الشيخ : 

  ؛  قول ابن عباس أن صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتاالطالب :

  وأقرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم على أكلها .  عنربلقصة السرية الذين وجدوا ا أيضا وكذلكالشيخ : 



  ما هو الدليل على أن اجلراد ميتته حالل ؟ الشيخ : 

أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان  (لى اهللا عليه وسلم: قول النيب صالطالب :

   فالكبد والطحال )

  

     


